অম ছরিত্র ং অন্জরি
শ্রীমান রিষ্ণ ুঃ প্রজাত া দশিথনৃপত িামনাতথাঽথ নীত া
রিশ্বারমতত্রণ ম ত্রাহৃদনণজসরি স্তাটকঘা ণ তকাঽস্ত্রম |
ব্রাহ্মাদ্য় প্রাপ্য় িত্বা রনরশচিরনকি য়জ্ঞপাত া রিতমাচ্য়ািলয়া শাপাচ্চ ভ ক্ত্বা রশিধনণরুপয়ন জানকী নুঃ প্রসীতদ || ১||
আয়ন িামুঃ সভাতয়য়াধ্বরন রনজসিজজভয় ার্য়তিষ্বাসতিাষ্াদ্ধত্বা সণিারি পণির্ উ নণ স্তাপজসভভয় পপৃজঠুঃ |
কলয়াণান ধতময়াঽগুণ িিরি ুঃ প্রারণনাম িাতেত্য়াদ্য়ণক্তশ্চারভতষ্তক পণিজনমরিত া মহ্য় া মম িতচারভুঃ || ২||
ককতকয়ীপ্রীর তিত াুঃ স সিজনৃপতজািল্ক ী য়ানিণ্য়
র্ র্া ািী গুিাচ্য়য়ুঃ কৃ রুরচিজতটা র্ীষ্পত ুঃ পণত্রমান্য়ুঃ |
ীত্বয় া কৃ ষ্া প্রয়াত াঽি ণ রনজমম রচত্রকূট প্রপন্ন
স্া িারভর্ভ্য়া ি
শ্রু জনকর্র ুঃ সা ত্বয়ন ন্য়ণপ্ত ীথয়ুঃ || ৩||
দত্বাঽজৈ পাদণতক মস্ রির ভিণকৃ ত ৌ মপ্রষ্য়
কাকতনত্র
ব্য়স্য়ািাত্য়াঽরত্রনাতনা িনমথ সরমত া দ ডক াপতসষ্টম |
কুিয়ন িত্বা রিিাধ খ কু দমন য়ারচ স্তপসাগ্র্ জয়মস্তষ্া দত্ত্বাঽভয় স্ানরসধনণরিষ্ণধীন য়ানর্স্ত্ য়া স পায়া || ৪||
আসীনুঃ প চিট্য়ামকুরু রিকৃ া িািসী ময়া রিসপ্তক্রব্য়াদানপ্য়তনকানথ খিমিধীদ দভষ্ণ চ রত্রশীষ্য়ম |
মািীচ মার্য়রূপ দশিদনহৃ ামাকৃ র ভভ রমজা য়া
অরিষ্য়ন্না য় র্ৃধ্র স্র্র মথ নয়ন মামতি ঘ্নন কি ধম || ৫||
প পা ীি স র্চ্ছরন্নি কৃ িসর ভয় রক্ত ণ ষ্টুঃ শিজয়য়
দত্বা মণরক্ত প্রকুিয়ন িনণম উরদ প্রাপ্তসণগ্রীিসখ্য়ুঃ |
সপ্ত রচ্ছত্বা সা ান রিরধিিির তনা িার রভত্সভয়য়সন
ভ ণ
কুিয়াতণা িা্য়পা সমি ণ রনিসন মালয়িত্ক দতিতসৌ || ৬||
নীত্বা মাসান কপীশারনি দশ িরি ুঃ মপ্রষ্য় সী া রিরচত্য়ায়া শ্রীমদ্ধনভমরিিমথ সমনণশ্রুত্য় র্চ্ছন কপী জরুঃ |
সণগ্রীিাজদ্য়িস জখ্য়দয় শমণখসিজ মানয়ন্নরিিাচা
কদত্য়ঘ্নুঃ মস ণ কািী রিপণপণিরুদতিিাজনজিয়রিঘা ী || ৭||
ভগ্ন কৃ ত্বা দশাস্য় গুরু িিপণষ্ কু ভকণয় রনিত্য়
প্রধ্বস্তাতশষ্নার্ পদকম ন
ার্ক্ষ্য়য়মান দ্য় িামুঃ |

সিয়ানণজ্জীিয়
রর্রিধিমনঘশ্চা জতনয় কপীন স্ান
রিজ্ঞানাতস্ত্রণ িিন সমি ণ দময় ল্লক্ষ্মণাচ্ছক্রশত্রুম || ৮||
ক্রব্য়াদান ঘ্নন্স খ্য়ানরপ দশিদন ব্রহ্মপভজিয়ুঃ সণতিজশুঃ
পণজষ্পিাকীয়য়মাতণা হু িিরিম মাপ্য় সী া রিধায় |
িতিানাথ স্ভক্ত স্পণিমথ র্ ুঃ পণষ্পকস্থুঃ সমজস্তুঃ
সাম্রত্য় চারভরষ্তক্তা রনজজনমরখ মানয়ন মম র্র ুঃ স্য়া || ৯||
িিন মিাণী সমৃদ্ধা নণ উ মণরনরভময়ানয়ন িায়ণসভনণ
মপ্রষ্য়ারদত্য়ােজাদীন ব্য় নণ ভি ময়ৌিিাত্য়ঽনণমান্য় |
কাতয়য় মসৌরমরত্রমা য় শ্বর্রদ কৃ দরিতঘ্নাঽথ শত্রুতঘ্না ময়া
িত্বাঽতসৌ দণষ্টশভর রিজসণ গুিতি কু ভজান্মা ভািী || ১০||
য়জ্ঞ িন রত্রতকাটীব্য়য় ণ দ ভি াজদ্য়ুঃ সণিানীশিার্ক্য়াদ্য়াস্য়ন ধামারত্রপণি ভণ রজমথ স নয়ন্নােসভন স্িাত্য় |
কৄ ত্বা শ্রীহ্রীিনভমদ ধৃ রিম চ চ্চামিচ্ছত্রতশাভী
ব্রহ্মাজদ্য়ুঃ স্তভ য়মাতনা রনজপণিরি সত্পাদপতমাঽি ান্মাম || ১১||
ইর শ্রীিামচরিত্রম জিী ম শ ুঃ কৃ া |
িাতব তরণ য়র না ভভ য়ারামপ্রসাদদা || ১২||
|| ইর শ্রীমত্সণধী রকিকম স জা িাঘতি রয়র কৃ া
শ্রীিামচারিত্রম জিী স পভণয়া ||

